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Numer sprawy: 1/2021              Warszawa, 25.03.2021 r.  

Znak pisma: OA.C.ZP.222.2.EB.2021 

 

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ 
 
 

Dotyczy postępowania nr 1/2021 na Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych z podziałem 
na części pn: 

Część I -  „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą 
przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E”, 

Część II - „Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą 
przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. D, D+E, D1, D1+E”.  

Zamawiający: Miasto st. Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy działając na podstawie 286 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) 
wprowadza zmiany w Załączniku nr 3 do SWZ/Załączniku nr 2 do Umowy, Załączniku nr 5 do SWZ, Załączniku 
nr 6 do SWZ. 

Zamawiający wyjaśnia, że Załącznik nr 3 do SWZ/Załącznik nr 2 do Umowy „KALKULACJA CENOWA na 

Przeprowadzenie szkolenia pn: „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją 

wstępną uzupełniającą przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E” została 

zmieniona – zmianie uległa informacja pod Tabelą nr 2, Tabelą nr 3 i Tabelą nr 4 dotycząca liczby uczestników.  

I. Dotyczy: Załącznika nr 3 do SWZ/Załącznika nr 2 do Umowy:  
 
W Załączniku nr 3 do SWZ/Załączniku nr 2 do Umowy jest: 
 

Tabela nr 2.  

pozycj
a 

Cena za elementy składające się na koszt szkolenia 
finansowanego w ramach środków Funduszu pracy (FP) 

 

liczba 
osób 

całkowita wartość usługi 

1 2 3 4= 2 x 3 

1. 

Cena za przeprowadzenie badań psychologicznych mających na celu 
stwierdzenie braku lub istnienie przeciwwskazań do kierowania 
pojazdami kat. C, C1, C1+E, C+E 
i  
do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy kat. C, C1, C1+E, 
C+E 

35  

2. 

Cena za przeprowadzenie badań lekarskich mających na celu 
stwierdzenie braku lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do 
kierowania pojazdami silnikowymi, do których wymagane jest 
posiadanie prawa jazdy kat. C, C1, C1+E, C+E 
i 
do wykonywania pracy ma stanowisku kierowcy kat. C, C1, C1+E, 
C+E 

35  

3. 
Cena za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z części 
teoretycznej 
i praktycznej prawa jazdy kat. C 

30  

4. Cena za egzamin państwowy z części teoretycznej prawa jazdy kat. C  30  

5. Cena za egzamin państwowy z części praktycznej prawa jazdy kat. C 30  

6. 
Cena za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć teoretycznych  
i praktycznych z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej  w zakresie 
bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E 

30  
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7. 
Cena za test kwalifikacyjny z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej   
w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E 

30  

8. 
Cena za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 1 
uczestnika szkolenia  za ………… dni szkolenia                                                                         
(liczba dni szkolenia podana została w Tabeli nr 1, pozycja 12) 

5  

9. 
Całkowita wartość brutto Umowy w ramach środków  

Funduszu pracy (Fp) 
X  

 
 
Zamawiający zapłaci nie mniej niż kwotę wynikającą z iloczynu minimalnej  liczby uczestników szkolenia tj. 14 

osób  i ceny brutto za 1 osobę, o której mowa w Kalkulacji cenowej Tabela nr 1 pozycja 5. 

 
......................., ............... 2021 r.                 ………………………………………………………………… 
  miejscowość      data                                                                     podpis i pieczątka Wykonawcy 
 
 
Tabela nr 3.  

pozycj
a 

 
Cena za elementy składające się na koszt szkolenia 

finansowanego w ramach projektu PO WER  
 

liczba 
osób 

całkowita wartość usługi 

1 2 3 4= 2 x 3 

1. 

Cena za przeprowadzenie badań psychologicznych mających na celu 
stwierdzenie braku lub istnienie przeciwwskazań do kierowania 
pojazdami kat. C, C1, C1+E, C+E 
i  
do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy kat. C, C1, C1+E, 
C+E 

60  

2. 

Cena za przeprowadzenie badań lekarskich mających na celu 
stwierdzenie braku lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do 
kierowania pojazdami silnikowymi, do których wymagane jest 
posiadanie prawa jazdy kat. C, C1, C1+E, C+E 
i 
do wykonywania pracy ma stanowisku kierowcy kat. C, C1, C1+E, 
C+E 

60  

3. 
Cena za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z części 
teoretycznej 
i praktycznej prawa jazdy kat. C 

50  

4. Cena za egzamin państwowy z części teoretycznej prawa jazdy kat. C  50  

5. Cena za egzamin państwowy z części praktycznej prawa jazdy kat. C 50  

6. 
Cena za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć teoretycznych  
i praktycznych z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej  w zakresie 
bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E 

50  

7. 
Cena za test kwalifikacyjny z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej   
w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E 

50  

8. 
Cena za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 1 
uczestnika szkolenia  za ………… dni szkolenia                                                                         
(liczba dni szkolenia podana została w Tabeli nr 1, pozycja 12) 

10  

9. 
Całkowita wartość brutto Umowy  

w ramach projektu PO WER  
X  

 
Zamawiający zapłaci nie mniej niż kwotę wynikającą z iloczynu minimalnej  liczby uczestników szkolenia tj. 14 

osób  i ceny brutto za 1 osobę, o której mowa w Kalkulacji cenowej Tabela nr 1 pozycja 5. 

 
......................., ............... 2021 r.      ………………………………………………………………… 
  miejscowość      data                                                                       podpis i pieczątka Wykonawcy 
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Tabela nr 4.  

pozycj
a 

Cena za elementy składające się na koszt szkolenia 
finansowanego w ramach projektu RPO  

 

liczba 
osób 

całkowita wartość usługi 

1 2 3 4= 2 x 3 

1. 

Cena za przeprowadzenie badań psychologicznych mających na celu 
stwierdzenie braku lub istnienie przeciwwskazań do kierowania 
pojazdami kat. C, C1, C1+E, C+E 
i  
do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy kat. C, C1, C1+E, 
C+E 

25  

2. 

Cena za przeprowadzenie badań lekarskich mających na celu 
stwierdzenie braku lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do 
kierowania pojazdami silnikowymi, do których wymagane jest 
posiadanie prawa jazdy kat. C, C1, C1+E, C+E 
i 
do wykonywania pracy ma stanowisku kierowcy kat. C, C1, C1+E, 
C+E 

25  

3. 
Cena za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z części 
teoretycznej 
i praktycznej prawa jazdy kat. C 

20  

4. Cena za egzamin państwowy z części teoretycznej prawa jazdy kat. C  20  

5. Cena za egzamin państwowy z części praktycznej prawa jazdy kat. C 20  

6. 

Cena za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć teoretycznych  

i praktycznych z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej  w zakresie 
bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E 

20  

7. 
Cena za test kwalifikacyjny z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej   
w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E 

20  

8. 
Cena za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 1 
uczestnika szkolenia  za ………… dni szkolenia                                                                         
(liczba dni szkolenia podana została w Tabeli nr 1, pozycja 12) 

5  

9. 
Całkowita wartość brutto Umowy  

w ramach projektu RPO 
X  

 
Zamawiający zapłaci nie mniej niż kwotę wynikającą z iloczynu minimalnej  liczby uczestników szkolenia tj. 14 

osób  i ceny brutto za 1 osobę, o której mowa w Kalkulacji cenowej Tabela nr 1 pozycja 5. 

 
......................., ............... 2021 r.     ………………………………………………………………… 
  miejscowość      data                                                                        podpis i pieczątka Wykonawcy 
 

W/w zapisy tabeli zastępuje się zapisami: 
 

Tabela nr 2.  

pozycj
a 

Cena za elementy składające się na koszt szkolenia 
finansowanego w ramach środków Funduszu pracy (FP) 

 

liczba 
osób 

całkowita wartość usługi 

1 2 3 4= 2 x 3 

1. 

Cena za przeprowadzenie badań psychologicznych mających na celu 
stwierdzenie braku lub istnienie przeciwwskazań do kierowania 
pojazdami kat. C, C1, C1+E, C+E 
i  
do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy kat. C, C1, C1+E, 
C+E 

35  
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2. 

Cena za przeprowadzenie badań lekarskich mających na celu 
stwierdzenie braku lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do 
kierowania pojazdami silnikowymi, do których wymagane jest 
posiadanie prawa jazdy kat. C, C1, C1+E, C+E 
i 
do wykonywania pracy ma stanowisku kierowcy kat. C, C1, C1+E, 
C+E 

35  

3. 
Cena za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z części 
teoretycznej i praktycznej prawa jazdy kat. C 

30  

4. Cena za egzamin państwowy z części teoretycznej prawa jazdy kat. C  30  

5. Cena za egzamin państwowy z części praktycznej prawa jazdy kat. C 30  

6. 
Cena za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć teoretycznych  
i praktycznych z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej  w zakresie 
bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E 

30  

7. 
Cena za test kwalifikacyjny z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej   
w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E 

30  

8. 
Cena za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 1 
uczestnika szkolenia  za ………… dni szkolenia                                                                         
(liczba dni szkolenia podana została w Tabeli nr 1, pozycja 12) 

5  

9. 
Całkowita wartość brutto Umowy w ramach środków  

Funduszu pracy (Fp) 
X  

 
Zamawiający zapłaci nie mniej niż kwotę wynikającą z iloczynu minimalnej  liczby uczestników szkolenia tj. 10 

osób  i ceny brutto za 1 osobę, o której mowa w Kalkulacji cenowej Tabela nr 1 pozycja 5. 

 
......................., ............... 2021 r.      ………………………………………………………………… 
  miejscowość      data                                                                     podpis i pieczątka Wykonawcy 
 
 
Tabela nr 3.  

pozycj
a 

 
Cena za elementy składające się na koszt szkolenia 

finansowanego w ramach projektu PO WER  
 

liczba 
osób 

całkowita wartość usługi 

1 2 3 4= 2 x 3 

1. 

Cena za przeprowadzenie badań psychologicznych mających na celu 
stwierdzenie braku lub istnienie przeciwwskazań do kierowania 
pojazdami kat. C, C1, C1+E, C+E 
i  
do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy kat. C, C1, C1+E, 
C+E 

60  

2. 

Cena za przeprowadzenie badań lekarskich mających na celu 
stwierdzenie braku lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do 
kierowania pojazdami silnikowymi, do których wymagane jest 
posiadanie prawa jazdy kat. C, C1, C1+E, C+E 
i 
do wykonywania pracy ma stanowisku kierowcy kat. C, C1, C1+E, 
C+E 

60  

3. 
Cena za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z części 
teoretycznej i praktycznej prawa jazdy kat. C 

50  

4. Cena za egzamin państwowy z części teoretycznej prawa jazdy kat. C  50  

5. Cena za egzamin państwowy z części praktycznej prawa jazdy kat. C 50  

6. 
Cena za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć teoretycznych  
i praktycznych z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej  w zakresie 
bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E 

50  
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7. 
Cena za test kwalifikacyjny z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej   
w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E 

50  

8. 
Cena za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 1 
uczestnika szkolenia  za ………… dni szkolenia                                                                         
(liczba dni szkolenia podana została w Tabeli nr 1, pozycja 12) 

10  

9. 
Całkowita wartość brutto Umowy  

w ramach projektu PO WER  
X  

 
Zamawiający zapłaci nie mniej niż kwotę wynikającą z iloczynu minimalnej  liczby uczestników szkolenia tj. 17 

osób  i ceny brutto za 1 osobę, o której mowa w Kalkulacji cenowej Tabela nr 1 pozycja 5. 

 
 
......................., ............... 2021 r.      ………………………………………………………………… 
  miejscowość      data                                                                       podpis i pieczątka Wykonawcy 
 
 
Tabela nr 4.  

pozycj
a 

Cena za elementy składające się na koszt szkolenia 
finansowanego w ramach projektu RPO  

 

liczba 
osób 

całkowita wartość usługi 

1 2 3 4= 2 x 3 

1. 

Cena za przeprowadzenie badań psychologicznych mających na celu 
stwierdzenie braku lub istnienie przeciwwskazań do kierowania 
pojazdami kat. C, C1, C1+E, C+E 
i  
do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy kat. C, C1, C1+E, 
C+E 

25  

2. 

Cena za przeprowadzenie badań lekarskich mających na celu 
stwierdzenie braku lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do 
kierowania pojazdami silnikowymi, do których wymagane jest 
posiadanie prawa jazdy kat. C, C1, C1+E, C+E 
i 
do wykonywania pracy ma stanowisku kierowcy kat. C, C1, C1+E, 
C+E 

25  

3. 
Cena za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z części 
teoretycznej i praktycznej prawa jazdy kat. C 

20  

4. Cena za egzamin państwowy z części teoretycznej prawa jazdy kat. C  20  

5. Cena za egzamin państwowy z części praktycznej prawa jazdy kat. C 20  

6. 
Cena za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć teoretycznych  
i praktycznych z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej  w zakresie 
bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E 

20  

7. 
Cena za test kwalifikacyjny z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej   
w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E 

20  

8. 
Cena za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 1 
uczestnika szkolenia  za ………… dni szkolenia                                                                         
(liczba dni szkolenia podana została w Tabeli nr 1, pozycja 12) 

5  

9. 
Całkowita wartość brutto Umowy  

w ramach projektu RPO 
X  

 
Zamawiający zapłaci nie mniej niż kwotę wynikającą z iloczynu minimalnej  liczby uczestników szkolenia tj. 6 

osób  i ceny brutto za 1 osobę, o której mowa w Kalkulacji cenowej Tabela nr 1 pozycja 5. 

 
......................., ............... 2021 r.      ………………………………………………………………… 

  miejscowość      data                                                                        podpis i pieczątka Wykonawcy 
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II. Dotyczy: Załącznika nr 5 do SWZ – Formularz Ofertowy kat. C 

 
Zamawiający wyjaśnia, że w Załączniku nr 5 do SWZ – Formularz Ofertowy na Przeprowadzenie szkolenia 

pn: „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą 

przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E” został zmieniony termin związania ofertą 

oraz zapisy pkt. 8.  

W Załączniku nr 5 do SWZ jest: 
„3. Oferuję/ Oferujemy* wykonanie przedmiotu zamówienia finansowane z Funduszu Pracy za cenę 

brutto: ___________________ zł (słownie złotych:___________________) zgodnie z załączoną 
do oferty Kalkulacją cenową – Załącznik nr 3 SWZ/Załącznik nr 2 do Umowy. 

4. Oferuję/ Oferujemy* wykonanie przedmiotu zamówienia finansowane z programu POWER za cenę 

brutto: _________ zł (słownie złotych:________________) zgodnie z załączoną do oferty 
Kalkulacją cenową – Załącznik nr 3 SWZ/Załącznik nr 2 do Umowy. 

5. Oferuję/ Oferujemy* wykonanie przedmiotu zamówienia finansowane z programu RPO za cenę 
brutto: _______________ zł (słownie złotych:________________) zgodnie z załączoną do 
oferty Kalkulacją cenową – Załącznik nr 3 SWZ/Załącznik nr 2 do Umowy.” 

 

W/w zapis zastępuje się zapisem: 
3. Oferuję/ Oferujemy* wykonanie przedmiotu zamówienia finansowanego z Funduszu Pracy za 

cenę brutto: ________________________ zł (słownie złotych:___________________) 
zgodnie z załączoną do oferty Kalkulacją cenową Tabela nr 2– Załącznik nr 3 SWZ/Załącznik nr 2 do 
Umowy. 

4. Oferuję/ Oferujemy* wykonanie przedmiotu zamówienia finansowanego z programu POWER za 
cenę brutto: ________________________ zł (słownie złotych:___________________) 
zgodnie z załączoną do oferty Kalkulacją cenową Tabela nr 3 – Załącznik nr 3 SWZ/Załącznik nr 2 do 
Umowy. 

5. Oferuję/ Oferujemy* wykonanie przedmiotu zamówienia finansowanego z programu RPO za cenę 
brutto: ________________________ zł (słownie złotych:___________________) zgodnie z 
załączoną do oferty Kalkulacją cenową Tabela nr 4– Załącznik nr 3 SWZ/Załącznik nr 2 do Umowy. 

 

W Załączniku nr 5 do SWZ jest: 
„8. Powołuję/Powołujemy* się na zasoby innego/innych* podmiotu/ów*  w celu wykazania spełniania 
warunku z pkt. ……. ppk. …….. – Specyfikacji Warunków Zamówienia tj. będę polegać /będziemy polegać* 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu do wykonania zamówienia 
…………………………………………………………………………..  - należy podać nazwę podmiotu*”  
 
W/w zapis zastępuje się zapisem: 
„8. Powołuję/Powołujemy* się na zasoby innego/innych* podmiotu/ów*  w celu wykazania spełniania 
warunku udziału w postępowaniu tj. będę polegać /będziemy polegać* na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych innego podmiotu do wykonania zamówienia …………………………………………………………………………..  
- należy podać nazwę podmiotu*”  
 
W Załączniku nr 5 do SWZ jest: 
„12. Jestem/Jesteśmy* związani ofertą przez okres 30 dni do dnia 28.04.2021r.”. 
 
W/w zapis zastępuje się zapisem: 
„12. Jestem/Jesteśmy* związani ofertą przez okres 30 dni do dnia 29.04.2021r.”. 
 

III. Dotyczy: Załącznika nr 6 do SWZ – Formularz ofertowy kat. D 

 
 Zamawiający wyjaśnia, że w Załączniku nr 6 do SWZ – Formularz Ofertowy na Przeprowadzenie szkolenia 

pn: „Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą 

przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. D, D+E, D1, D1+E” został zmieniony termin związania 

ofertą oraz zapisy pkt. 8.  
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W Załączniku nr 6 do SWZ jest: 
„3. Oferuję/ Oferujemy* wykonanie przedmiotu zamówienia finansowane z Funduszu Pracy za cenę 

brutto: ___________________ zł (słownie złotych:___________________) zgodnie z załączoną 
do oferty Kalkulacją cenową – Załącznik nr 4 SWZ/Załącznik nr 2 do Umowy. 

4. Oferuję/ Oferujemy* wykonanie przedmiotu zamówienia finansowane z programu POWER za cenę 
brutto: _________ zł (słownie złotych:________________) zgodnie z załączoną do oferty 
Kalkulacją cenową – Załącznik nr 4 SWZ/Załącznik nr 2 do Umowy. 

5. Oferuję/ Oferujemy* wykonanie przedmiotu zamówienia finansowane z programu RPO za cenę 
brutto: _______________ zł (słownie złotych:________________) zgodnie z załączoną do 
oferty Kalkulacją cenową – Załącznik nr 4 SWZ/Załącznik nr 2 do Umowy.” 

 
W/w zapis zastępuje się zapisem: 

3. Oferuję/ Oferujemy* wykonanie przedmiotu zamówienia finansowane z Funduszu Pracy za cenę 
brutto: ________________________ zł (słownie złotych:___________________) zgodnie z 
załączoną do oferty Kalkulacją cenową Tabela nr 2– Załącznik nr 4 SWZ/Załącznik nr 2 do Umowy. 

4. Oferuję/ Oferujemy* wykonanie przedmiotu zamówienia finansowane z programu POWER za cenę 
brutto: ________________________ zł (słownie złotych:___________________) zgodnie z 
załączoną do oferty Kalkulacją cenową Tabela nr 3 – Załącznik nr 4 SWZ/Załącznik nr 2 do Umowy. 

5. Oferuję/ Oferujemy* wykonanie przedmiotu zamówienia finansowane z programu RPO za cenę 
brutto: ________________________ zł (słownie złotych:___________________) zgodnie z 
załączoną do oferty Kalkulacją cenową Tabela nr 4– Załącznik nr 4 SWZ/Załącznik nr 2 do Umowy. 

 
W Załączniku nr 6 do SWZ jest: 
„8. Powołuję/Powołujemy* się na zasoby innego/innych* podmiotu/ów*  w celu wykazania spełniania 
warunku z pkt. ……. ppk. …….. – Specyfikacji Warunków Zamówienia tj. będę polegać /będziemy polegać* 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu do wykonania zamówienia 
…………………………………………………………………………..  - należy podać nazwę podmiotu*”  
 

W/w zapis zastępuje się zapisem: 
„8. Powołuję/Powołujemy* się na zasoby innego/innych* podmiotu/ów*  w celu wykazania spełniania 
warunku udziału w postępowaniu tj. będę polegać /będziemy polegać* na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych innego podmiotu do wykonania zamówienia …………………………………………………………………………..  
- należy podać nazwę podmiotu*”  

 
W Załączniku nr 6 do SWZ jest: 
„12. Jestem/Jesteśmy* związani ofertą przez okres 30 dni do dnia 28.04.2021r.”. 
 
W/w zapis zastępuje się zapisem: 
„12. Jestem/Jesteśmy* związani ofertą przez okres 30 dni do dnia 29.04.2021r.”. 
 
 

UWAGA: 
ZAMAWIAJĄCY PRZEDŁUŻA TERMIN SKŁADANIA OFERT. 
 
W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy w Załącznikach do SWZ zmienione w dniu 
25.03.2021 r. oraz zapisy SWZ: 
  
W SWZ strona główna jest :  
 

TERMIN SKŁADANIA OFERT – 31.03.2021 r. GODZ. 12.00 

TERMIN OTWARCIA OFERT  – 31.03.2021 r. GODZ. 12.30 

W SWZ strona główna zastępuje się zapisem :  
 

TERMIN SKŁADANIA OFERT – 01.04.2021 r. GODZ. 12.00 

TERMIN OTWARCIA OFERT  – 01.04.2021 r. GODZ. 12.30 
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W SWZ rozdział X ust. 1 jest:  

„ 1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 
29.04.2021r.” 
 
W SWZ rozdział X ust. 1 zastępuje się zapisem: 

„ 1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

30.04.2021r.” 
 

W SWZ rozdział XII ust. 2 jest:  

„2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 31.03.2021 r. do 
godz. 12:00”. 

 

W SWZ rozdział XII ust. 2 zastępuje się zapisem: 

„2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 01.04.2021 r. do 

godz. 12:00”. 
 

W SWZ rozdział XIII ust. 1 jest:  

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2021 r., o godzinie 12:30”. 
 

W SWZ rozdział XIII ust. 1 zastępuje się zapisem: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2021 r., o godzinie 12:30” 
 

Powyższe zmiany stanowią integralną część dokumentacji w tym postępowaniu, są dla 
Wykonawców wiążące i należy je uwzględnić w składanej ofercie na wykonanie niniejszego 
zamówienia. 

 

 

Dorota Klaus 

 

 

 

Kierownik Działu  

                                                                                  Organizacyjno-Administracyjnego  

 
 

 
 

 
 
 

W załączeniu: 
 
1. Załącznik nr 3 do SWZ/Załącznik nr 2 do Umowy - po zmianie z dnia 25.03.2021 r. 
2. Załącznik nr 5 do SWZ po zmianie z dnia 25.03.2021 r. 
3. Załącznik nr 6 do SWZ po zmianie z dnia 25.03.2021 r. 
 
 


		2021-03-25T15:54:27+0100
	Dorota Klaus; Urząd Pracy m. st. Warszawy




